z historie bánovského školství

OBDOBÍ PŘED POSTAVENÍM STARÉ ŠKOLY (do roku 1851)
O tom, jak tomu před rokem
1851 se školstvím v Bánově víme
ze školních kronik, z nichž tu
první začal psát pan nadučitel
Josef Haluzický.
Z jeho zápisů, které získal ústním
podáním a dále z vlastivědného
sborníku „Uherskohradišťsko“,
se dovídáme, že škola v Bánově
existovala již v době předhusitské.
Zanikla v 16. století a byla to
škola farní. Znovu se připomíná
v letech 1671 - 1679. Triviální
škola zde v roce 1834 jen živořila.
Více než 200 let zde prý učiteloval rod Hauerlandů. Poslední
z nich, Jan Hauerland, zemřel
1829 a sám učiteloval v obci osmatřicet let. Byl chromý a měl
prý tak silný a krásný hlas, že
když začal zpívat u bánovského
kostela, bylo ho slyšet až v Lopeníku. Jeho syn působil jako
rektor v Újezdci. Z rodu Hauerlandů vyšel i historik, folklorista
a zakladatel brodského muzea
Josef Václav Hauerland.
Bánovská školní budova byla až
do roku 1840 velmi nepatrná.
Podobala se domkům ostatních
občanů: zakrytá doškovice s mizernou učírnou. Navíc v tomto
roce postihl Bánov velký požár
a spolu s mnoha chalupami shořela i škola. Tehdejší rektor školy
Jakub Zona mladší musel vyučovat a zároveň bydled v pronajaté
chaloupce.
Se stavbou nové školy (pro nás
vlastně ale staré školy) bylo započato v roce 1851.
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ze zpěvníku Josefa Václava Hauerlanda: BRODSKÉ PĚSNIČKY (1989)
nadučitel Josef Haluzický
Po působení na školách v Horní Lidči a Bzové byl na bánovskou
školu ustanoven c. k. zemskou radou dne 29. prosince 1879 nadučitel Josef Haluzický, rodák ze slovenských Močidlan.
V Bánově působil až do své smrti 9. dubna 1911. Za 31 let
z přeplněné „jednotřídky“ zřídil školu „pětitřídní“. Je pochován
na zdejším hřbitově a bylo mu uděleno čestné občanství Bánova.

